
Com a cloenda de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura 2017, el divendres 22 de setem-
bre vam celebrar a l’escola FEDAC- Amílcar el Dia ense cotxes de Barcelona, preparada per AMPA 
i escola conjuntament.  
Durant aquesta jornada es va tallar el trànsit durant tot el dia. El carrer Amílcar des de la cruïlla 
amb el carrer Serrano fins Vilapicina amb l’objectiu que l’alumnat de tota l’escola realitzés un se-
guit d’activitats al llarg del dia. 
Les activitats que es van realitzar van ser les següents: 
. P3 i P4: activitats al pati de l’escola amb circuits i motos de joguina. 
. Els alumnes C.Inicial i 3r de Primària van realitzar una visita al mercat de la Mercè al llarg del 
matí amb patinets que van portar de casa. 
Al voltant de l’escola també es van organitzar al llarg del dia tota una sèrie d’activitats: 

. Els nens i nenes de P5 va realitzar un circuit amb les motos que disposem a l’escola i activitats 
musicals al carrer 
. Activitat de contacontes al carrer així com activitats de caire musical i educació física. 
. El RACC va muntar un circuit a la Plaça Santa Eulàlia i es va habilitar una carpa per a fer la 
formació a la carpa habilitada. Aquesta activitat anava adreçada a l’alumnat a partir de 4t. 
de Primària. 
. Al llarg del dia va actuar el grup de batukada de l’escola. 
. Els alumnes d’ESO van recolzar la jornada realitzant tasques d’acompanyament als petits al 
mercat i ajudant en la formació que es realitzava al circuit del RACC, mentre que els alumnes de 
Batxillerat s’encarregaven de tota la logística informativa del que s’anava realitzant. 

. El poliesportiu de l’escola va ser habilitat per l’aparcament de tots els vehicles que van por-
tar els alumnes al llarg del dia.  
Gran participació també d’un bon nombre de famílies de l’escola que al llarg del dia van estar
-hi presents col.laborant en les diferents activitats que es realitzaven 
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Es va presentar el treball realitzat sobre el projecte camí escolar que es va portar a terme el curs 
passat realitzant les aranyes de mobilitat de l’alumnat que van ser exposades. 

Un dia realment bonic i ple d’activitats que valorem d’una manera altament positiva. Tota la co-

munitat educativa va gaudir d’una jornada d’activitats de caire lúdic però amb l'objectiu d’a-

conseguir donar un pas més endavant per aconseguir una ciutat més sostenible. 

 
Cal agraïr el suport de les diferents entitats que van col·laborar en la jornada, així com els 
membres de l’AMPA per la seva implicació, a les famílies i claustre que al llarg del dia van recol-

zar i ajudar en les diferents activitats i, sobre tot, a l'alumnat de l’escola que varen ser els pro-

tagonistes actius. 
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